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KREATYWNE WAKACJE
Samodzielnie zaplanowane wakacje to duże wyzwanie, ale i satysfakcja z dopasowania urlopu
całkowicie do określonych potrzeb. Decydując się na taki sposób organizacji wyjazdu nie
jesteśmy skazani na zatłoczone, popularne kurorty, można też wykazać się kreatywnością w
wyszukiwaniu ciekawych miejsc do zobaczenia.
Rosnąca popularność portali oferujących możliwość szybkiej rezerwacji hoteli na całym świecie oraz
biletów lotniczych do dowolnego miejsca, powoduje, że coraz chętniej rozważamy samodzielną
organizację już nie tylko krótkiego weekendu w europejskiej stolicy, ale i dłuższego wyjazdu
wakacyjnego.
- Takie rozwiązanie jest wybierane głównie przez osoby, które nie są przywiązane do idei all inclusive
podczas wakacji i szukają ciekawych miejsc, niekoniecznie tłumnie odwiedzanych przez turystów.
Jednak nawet ci, którzy chcą spędzić urlop w najpopularniejszych kurortach mogą sami go
zaplanować dzięki coraz większej siatce połączeń lotniczych z polskich lotnisk – mówi Kinga
Fromlewicz z serwisu efly.pl
Organizujący wakacje samodzielnie często też szukają promocyjnych cen na loty i decydują się na
wylot z zagranicznego lotniska. W serwisie efly.pl podróżujący najczęściej szukają możliwości wylotu
z Berlina, dotyczy to głównie egzotycznych kierunków typu Dominikana czy Kuba. Wszystko to
umożliwia elastyczne dobranie terminu urlopu, niezależnie od stałych dni lotów czarterowych.
Przy wyborze hotelu na indywidualnie organizowane wakacje, klienci hotele.pl zwracają szczególną
uwagę na opinie, oglądają galerię zdjęć, często też zwracają się z dodatkowymi pytaniami o
wyposażenie obiektu czy usługi dodatkowe, np. transfer z lotniska. Dopiero po pełnej analizie
decydują się na rezerwację. Mogą też dopasować do swoich potrzeb opcje posiłków czy rodzaj pokoju
jaki wybierają.
To o czym warto pamiętać przy samodzielnej organizacji wyjazdu wakacyjnego to właśnie dokładne
sprawdzenie wszystkich elementów podróży, szczególnie jeżeli wcześniej korzystaliśmy tylko z ofert
biur podróży. Przy indywidualnym urlopie nikt nie będzie na nas czekał na lotnisku, żeby dowieźć do
hotelu (chyba, że wykupimy taką opcję w samym hotelu), dlatego jeszcze przed wyruszeniem w
podróż należy sprawdzić opcje dojazdu lokalną komunikacją, czy wypożyczenia samochodu.
Praktycznie każde światowe lotnisko ma swoją stronę internetową z tego typu informacjami. Jeżeli
jednak nie możemy takiej znaleźć warto poszukać strony miejscowości/ gminy i tam zdobyć szczegóły.
Już podczas pobytu na miejscu trzeba też wziąć pod uwagę, że powinniśmy liczyć głównie na
obsługę hotelu, ponieważ nie będzie obecny rezydent. Dlatego też tego typu podróże są idealne dla
osób lubiących samodzielnie organizować sobie czas i znających język obcy. To, co ważne przy
indywidualnych wyjazdach to możliwość rezerwacji z domu również biletów na komunikację lokalną,
czy wejściówek do większych atrakcji. To zdecydowanie zmniejsza liczbę spraw do zapamiętania na
czas wyjazdu i pozwala skupić się na kreatywnym spędzeniu wakacji.
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